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IKT Orkide – Framtidig organisering



Endringer i medlemskommunene.



Svært stor aktivitet i 2018/2019
◦ Ny systemer
◦ Ny plattform/grunntjenester



Organiseringsprosess i 2014 – 2015.

◦ Forslag om å samle IKT ressursene i et selskap
◦ Forslag om en deling i et strategiselskap (KL §27) og et
driftsselskap (KL § 28 1b)
◦ Stoppet av Eide og Fræna.



Organiseringsprosess 2017 - 2018

◦ Forslag om å samle IKT ressursene i et selskap
◦ Forslag Vertskommune (KL § 28 1b) med vedtekter som
ga deltagerkommunene medbestemmelse
◦ Rådmannskollegiet skeptisk, stoppet av styret 20.06.18
◦ Ny organisering og vedtekter/samarbeidsavtale som en
videreføring av dagens organisering



Kommunene bes stille med rådmann eller personer
med rådmannens fullmakter i styret fra høsten 2018



Arne Ingebrigtsen velges som Styreleder. Randi B.
Dyrnes velges som styrets nestleder.





Legge fram en handlingsplan for å gjennomføre
standardisering, effektivisering og gevinstrealisering
(1.11.18)
Forslag til organisering av IKT Orkide (med
utgangspunkt i dagens medarbeidere). Endring fra
dagens KL § 27 til KL 28 1B. (1.11.18)

Føringer for ny organisering:


Forslaget skal ta utgangspunkt i en endring av organiseringen fra dagens KL. §27 til et
administrativt vertskommunesamarbeid etter KL. §28 1b med tilhørende samarbeidsavtale.



Formålsparagrafen må endres i samsvar med strategiplanen



Det etableres et samarbeidsråd bestående av Rådmennene i eierkommunene som behandler
strategi, budsjett, regnskap og vedtak om nye prosjekter.



Det velges en leder blant rådmennene for samarbeidsrådet



Samarbeidsavtalen skal inneholde bestemmelser knyttet til standardisering av løsninger, og at
felleskapet gjør vedtak som forplikter medlemskommunene.



Det framtidige samarbeidet forutsetter at lokale IKT ressurser forholder seg til
fellesløsningene.



Felles servicedesk skal brukes som koordinering av alle brukerhenvendelser (skal
videreutvikles med AI)



Ny organisering skal ha virkning fra 1.1.2020

Ny teknisk plattform for medlemskommunene vedtatt
av styret 22.10.18 (ny driftsløsning for PC’er, ny
«arbeidsflate»).
«På lufta fra 1.1.2019»
Etablerer en felles teknisk plattform for standardisering
av løsninger.
Mulig å avvikle lokale datarom. Flere fellesløsninger.
Størst behov for standardisering innen kommunal
teknikk. (kart, byggesak, FDV, lås, eiendomsskatt+++)







Arbeidet med nye vedtekter og
samarbeidsavtaler har blitt utsatt.
Fokus på digitaliseringsarbeidet og
standardisering av løsninger
Omorganiserer faggruppene fra årsskiftet.



Fra 8 til 4 Faggrupper



Faggruppene:
◦
◦
◦
◦







Støtte og stab
Oppvekst og kultur
Teknisk
Helse og omsorg

Kommunene oppfordres til å stille med
kommunalsjef/tjenesteleder nivå i faggruppene.
Fagnettverk knyttet til løsninger beholdes (Gerica (pleie og
omsorg), Helsestasjon, Kvalitetssystem, Barnevern) beholdes og
videreutvikles
Systemforvalterne driver fagnettverkene. Fagfolk fra kommunene
deltar i fagnettverkene




Eide, Fræna og Nesset går ut av samarbeidet 1.1.2019
Modell for økonomisk oppgjør er avklart. Beløp fastsettes når
regnskap for 2018 er klart. Samt verifisert at uttredende
kommuner har «ryddet opp etter seg».



Budsjett 2019 er utarbeidet i forhold til uttreden av 3 kommuner
(22 % reduksjon av inntektene).



Mye arbeid med avtaler. Forventer «en del rot» og opprydding
etter 1.1.19



Halsa går ut av samarbeidet 1.1.2020



Modell for Halsa sin uttreden vil være den samme som benyttes
for Eide, Fræna og Nesset.



Stort fokus på digital forsendelse



Stort fokus på skyløftet. Snart ferdig med overgang til Office 365. Nye
samhandlingsløsninger slik som Teams.



Nye løsninger for PC’drift og arbeidsflater (2019)

https://www.iktorkide.no/tjenester/svarut-tall/

◦
◦
◦
◦

Alle kan sette opp sin egen PC over internett
Kommunene kan fjerne sine lokale datarom
Økt mobilitet
Tilgang til kommunales system blir uavhengig av utstyr (PC, mobil, mac, tynn klient)



Ny sak & arkivløsning. På plass senest 1.7.2019. Skybasert løsning.



Ny felles eByggesaksløsning. Basert på KS standard (leverandør velges
nå)



På plass med : Min side – Id port pålogging
Først med kobling mot faktura/LØP



Elektronisk arkiv og digital forsendelse for
Barnevern og Profil.



Felles GDPR prosjekt. I samarbeid med
Personvernombudene i IKA MR



Nytt fagsystem til PP tjenesten. Visma Flyt
PPT.





Elektronisk arkiv og digital forsendelse for NAV , Visma
Velferd (Averøy, Kristiansund og Gjemnes) på plass i løpet
av høsten.
Ny løsning for barnehagene på plass til
barnehageopptaket 2019. Skybasert med helt annen
foreldre/foresatt dialog.



IDM – Felles brukerhåndtering – innført i alle kommuner



Autopay/automatisk remittering og digital distribusjon fra
LØP. Ny rekrutteringsløsning i 2019



Tar i bruk velferdsteknologi som eLås og Multidose.
Averøy lengst framme med 130 eLås



Svært stor aktivitet i IKT Orkide. Nye plattformer og nye
løsninger innføres i høyt tempo



Dagens § 27 samarbeid forsvinner fra Kommuneloven.
Behov for å finne annen org.form.



Annen organisering av faggruppene. Det endres til 4
faggrupper knyttet til kommunens virksomhetsområder:
◦
◦
◦
◦



Støtte og stab
Oppvekst og kultur
Teknisk
Helse og omsorg

Kommunene oppfordres til å stille med Rådmann i styret
og kommunalsjef/tjenesteleder i faggruppene.

